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Asumisen opas

Noudata hiljaisuusaikaa. Klo 22.00-07.00.
Huolehdi että asunnostasi ei kuulu meteliä toisiin asuntoihin.
Hiljaisuusaika koskee myös piha-aluetta.
• Pidä asunnon ovi kiinni ja lukossa.
• Älä tuuleta ruuankäryjä rappukäytävään.
• Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaroita, vaan pidä ne
omassa varastossasi. Selvitä missä oma varastosi sijaitsee.
• Lastenvaunuja täytyy säilyttää joko asunnossa tai
lastenvaunuille tarkoitetuissa tiloissa.

Älä käytä hiiligrilliä parvekkeella.

Älä pölytä mattoja parvekkeelta.
Tuuletusteline löytyy pihalta.

Ikkunoista ei saa nakella
piha-alueelle roskaa.

• Älä jätä kiviä tai muita esineitä ulkooven väliin, jotta se pysyisi auki.
• Autot sovituilla parkkipaikoilla.
VARASTO

Aikuisten olisi hyvä opastaa
lapsiaan, että missä lapset voivat
leikkiä. Esimerkiksi palloa ei saa
potkia kiinteistön seinään tai
autojen ympärillä ei saa leikkiä
hippaa.

LASTENVAUNUT

SAUNA

• Kun valmistat ruokaa, kytke liesituuletin päälle.

• Älä lämmitä asuntoa uunin avulla.

• Puhdista liesituuletin säännöllisesti rasvasta,
ettei rasva syty palamaan.

• Muista kytkeä keittolevyt käytön jälkeen pois
päältä.

• Älä sammuta rasva- tai sähköpaloa koskaan
vedellä! Sammuta tukahduttamalla sammutuspeitteellä.

• Älä säilytä tavaroita lieden päällä. Tulipaloriski!

SAMMUTUSPEITE

Muista jätteiden kierrätys!

Käytä pyykinpesukonetta tai
astianpesukonetta vain kun olet
itse asunnossa.

• Pidä asunto puhtaana.
• Älä käytä kovin paljon vettä lattianpesussa.

Vaihda palohälyttimen paristot
vähintään 1krt/vuosi.

Seinille ei saa laittaa tauluja tai julisteita liimalla tms.
joka vaurioittaa seinää.

• Älä peitä lämpöpattereita esim. verholla. Älä sijoita
lämpöpatterin eteen sohvaa tai muita kalusteita,
sillä ne estävät lämpimän ilman virtausta huoneessa.
Lämpöpattereiden päällä ei saa kuivata mitään.
• Yleinen suositus sisäilman lämpötilaksi on
20-22 astetta.

Itse hankitut lisälämmittimet johtavat
isoon sähkölaskuun.

Älä jätä kynttilää tai suitsuketta
valvomatta huoneeseen.

• Älä tee asuntoosi muutostöitä ilman lupaa.
• Älä tee putki- tai sähkötöitä itse, niitä saa tehdä vain valtuutettu ammattimies. Olet itse vastuussa vahingoista mitä aiheutat.
Kiinteistöhuollon numero löytyy taloyhtiön ilmoitustaululta.
• Satelliittiantennia ei saa asentaa ilman lupaa.

• Vuokralainen on vastuussa myös vieraiden
käyttäytymisestä.
• Tupakointi on sisällä kielletty.

• Ilmoita heti kiinteistöhuoltoon, jos asunnossasi tapahtuu vesivuoto.
Kosteusvaurioita voivat aiheuttaa vuotavat putket tai kodinkoneet.
On tärkeää välillä tarkistaa, ettei vettä valu kodinkoneista lattialle.
Jääkaapin, pakastimen ja tiskikoneen alla pitää olla muovinen suojaallas.
• Pesukoneita ei saa asentaa itse, vaan on tilattava ammattilainen.
• Pidä aina vedenottohanat kiinni, kun et käytä pesukonetta.

Noudata ehdottomasti saunavuoroaikaasi.

SAUNA
• Älä hävitä jätteitä tai
ruuantähteitä wc-pöntön
kautta.
• Älä kaada viemäreihin
ruokaöljyä tai rasvaa.
Jätteet lajitellaan taloyhtiön
jäteastioihin.

• Älä lämmitä asuntoa saunan avulla.
• Älä säilytä tavaroita saunassa ja älä käytä
saunaa vaatteiden kuivatukseen, tulipalovaara.

•

Varaa aina taloyhtiön pesutupaan aika etukäteen ja noudata
varaamasi aikaa, sekä pesutuvan sääntöjä.

•

Ilman pyykkituvan varausta, pyykkitupaa ei saa käyttää.

•

Omat pyykit on noudettavat ennen oman varauksen
päättymistä.

•

Mattoja ei saa pestä pyykinpesukoneissa.
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Paperi
Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret sekä kopio- ja toimistopaperi…
Kartonki ja Pahvi
Maito- ja mehupurkit (muovista korkkia ei tarvitse poistaa), kartonki- ja
paperipakkaukset, sokeri- ja jauhopussit, munakennot, pesuainepaketit,
kotitalouksien ruskea aaltopahvi ja paperikassit...

Ohjeet asunnosta muuttavalle

Biojäte
Ruoantähteet, hedelmien, juuresten ja kananmunien kuoret, luut, jähmettynyt paisto- ja kinkkurasva, kahvin ja teen porot suodattimineen ja pusseineen, talouspaperit, paperiset lautasliinat, puutarhajätteet, kukkamulta,
kuihtuneet kukat, kotieläinten häkkien siivousjätteet ja pienet määrät
kissanhiekkaa…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lasi
Puhdas värillinen tai väritön lasi, lasiset pullot ja purkit….
Metalli
Metallipurkit, kannet ja korkit, metalliset taloustavarat, puhtaat foliot ja
alumiinivuoat, kattilat, paistinpannut (myös teflon-), metalliset työkalut ja
koneenosat, pakoputket, metalliset huonekalut tai huonekalujen metalliosat, ym. metalliset esineet…

Irtisano entinen asunto ajoissa. Tarkista irtisanomisaika vuokrasopimuksesta,
yleensä kokonainen kuukausi ennen vuokrasopimuksen päättymistä.
Tee osoitteenmuutos postille ja maistraattiin.
Toimita kopio uudesta vuokrasopimuksesta ja vuokralaskusta Kelaan ja sosiaalityöntekijälle.
Tee asumistuen tarkistus AT1-lomakkeella Kelaan.
Irtisano tai siirrä kotivakuutus uuteen osoitteeseen.
Irtisano tai siirrä sähkösopimus uuteen osoitteeseen.
Ilmoita uusi osoite te-toimistoon ja pankkiin.
Luovuta kaikki muuttaessasi saaneesi avaimet, myös yhteisten tilojen avaimet.
Sovi vuokranantajan kanssa mihin luovutat avaimet. Jos avaimia puuttuu, peritään
sinulta kulut lukkojen uudelleen sarjoittamisesta.

Siivousohje poismuuttavalle
1.
2.

Polttokelpoinen jäte
Jos jätteesi ei kuulu minkään hyötyjätteen joukkoon:
Hehkulamput, kahvipaketit, kissan- ja koiranruokapussit, sipsipussit, purukumi, halogeenivalot, rikkinäiset ja vanhat tekstiilit, pölypussit, meikit,
kosteusvoiteet, muovi, styrox ja laastarit…

cream

Siivoa kaikki huoneet hyvin, myös kaapit, hyllyt ja ovet.
Pese wc ja kylpyhuone hyvin. Pese peilikaappi, wc-pytty, seinät ja hyllyt, harjaa
kylpyhuoneen lattia. Puhdista ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivo.
3. Pese uuni ja liesi, myös uunipellit. Siirrä uuni paikoiltaan ja pese sen ulkopinnat sekä lattia ja seinä uunin takaa. Kaupassa myydään erikseen uunin puhdistusainetta.
Pese liesituulettimen suodatin.
4. Sulata jääkaappi ja pakastin (huolehdi ettei sulamisvesi valu lattialle). Pese jääkaappi hyvin. HUOM! Jätä jääkaapin ovet auki!
5. Puhdista parveke ja käytössäsi ollut varasto.
6. Pese ikkunat ja ikkunanvälit (talvella vain sisäpuolelta)
7. Jos asut rivitalossa, myös asuntoon kuuluva piha tulee siivota.
8. Älä jätä mitään tavaroitasi asuntoon, varastoon, jätekatokseen
tai rappukäytävään!
9. Jätä asuntoon sinne kuuluvat antenni- ja tietoliikennekaapelit.
10. Asunnon omistaja tai isännöitsijä tarkastaa asunnon lähtösi
jälkeen. Siivoamattomasta tai huonosti siivotusta asunnosta
johtuneet siivouskustannukset peritään asukkaalta.

Tärkeät numerot
Isännöitsijä
Kiinteistön hallinnolliset asiat.

Huoltoyhtiö
Kaikki asuntoon ja kiinteistöön liittyvät viat ja korjaukset.

Hätänumero Suomessa 112.

Graafinen suunnittelu: Riitta Marjusaari
Kuvitus: Riitta Marjusaari & freepik.com

Monetra Oulu Oy Painatuspalvelut

Hätänumerosta saat yhteyden poliisiin, palokuntaan ja ambulanssiin.
Oma osoite on kerrottava puhelun aikana.

